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هاا   ماا،  همننا ن تحل ا    در این گزارش تحوالت صحنه بحران یمن در هفته چهارم آباان 

 هاا و نهادهاای ملااعااتی و تحا اااتی    های تعدادی از رسانهها و پژوهشها  دیدگا،بررسی

در خصوص جنگ یمن مورد بررسی قرار گرفته است. محورهای مهم ایان   1غربی و عربی

 بررسی به صورتی خالصه به شرح زیر است:

 

 الف( تحوالت

 یمن*

  مبنای بار ممانعات از    1396آباان   16شنبه اعالم شورای عاای س اسی یمن در روز سه -1

ن ادعای قاچاا  موشاا از ایاران    بهانه قرار داد و تحم   ق موم ت عربستان بر این کشور

آباان   17تهدیاد ایان شاورا و انصاارا... ردر روز چهارشانبه       .برای اعمال محاصر، بر یمن

 های عربستان و امارات متحد، عربی؛ها  بنادر و گذرگا،( به هدف قرار دادن فرودگا،1396

ایان گارو، باه       مبنی بر آماادگی 1396آبان  17در روز چهارشنبه  مبارزان حوثیاعالم  -2

اعلاء پناهندگی س اسی به شاهزادگان تحت تعا ب سعودی ردر پای بازداشات شاماری از    

گذاران سعودی در بزرگترین عمل ات ادعایی مبارز، با فساد در شاهزادگان  وزراء و سرمایه

   ؛تاریخ مدرن عربستان(

                                                            
؛ شبکه خبری ااعرب ه(؛ شبکه خبری سی.ان.ان؛ Foreign Policyتحل لی فارین پاا سی ر –؛ نشریه خبری شبکه ااجزیر،. 1 

؛ سایت (Mideast Wireجهانی؛ سایت م دایست وایر ربشر؛ سازمان بهداشت؛ دیدبان حاو ااشر  االوسط روزنامه

(  خبرگزاری ام.اس.ان.بی.سی؛ Independentمل ؛ خبرگزاری رویترز؛ روزنامه ایندیپندنت رننمایندگی آمریکا در سازما

(؛ روزنامه The Hill(؛ نشریه ه   وابسته به کنگر، آمریکا رCato Institute(؛ مؤسسه ک تو رBrookingsمؤسسه بروک نگز ر

؛ نشریه سوش تدپرساخبرگزاری (؛ The National(؛ سایت خبری و تحل لی نشنال رNew York Timesن ویورک تایمز ر

(؛ شبکه خبری فاکس ن وز؛ International Crisis Groupاامللی رهای ب نگرو، بحران ( The Atlanticآتالنت ا ر

وابسته  2000سایت گااف  (؛Huffington Postر هاف نگتون پست(؛ روزنامه Washington Postپست رروزنامه واشنگتن

 ( و...Gulf 2000, Columbia University ا ربه دانشگا، کلمب
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آباان   17ارشنبه درخواست احمد ااانع  وزیر امور گفتگو و آشتی ملی یمن  در روز چه -3

اامللی برای رفع محاصر، یمن  تأک د بر استاالل یمن و توانایی آن در   از جامعه ب ن1396

 توسعه موشکی و انتااد از آمریکا برای سکوت در مااب  جنایات به وقوع پ وسته در یمن؛

از   1396آباان   18شانبه  انتااد محمد عبدااسالم  سخنگوی انصارا... یمن  در روز پان   -4

محکوم ت حمله موشکی ن روهاای ایان کشاور باه ریااط توساط کااو ساف د و تاداوم          

دفااع  های س اسی و نظامی واشنگتن از عربستان و متحدانش در حمله به مردم بای حمایت

یمن  تأک د وی بر ماه ت حمالت موشکی ن روهای یمنی به خاک عربستان  به مثاباه یاا   

 اامللی؛ستان به گمرا، کردن افکار عمومی ب ناقدام صرفاً نظامی و متهم کردن عرب

  باه محا    1396آباان   18شانبه  . در روز پن حمله یگان موشکی ارتش یمن و انصارا..ّ -5

 در عس ر واقع در جنوب عربستان؛« علب»استارار نظام ان سعودی در ورودی منلاه 

عااای   س شورایتهدید ائتالف عربی به رهبری عربستان توسط محمد علی ااحوثی  رئ -6

ساباه عل ه این ائتالف: هادف قارار     به انجام اقدامات بی1396آبان  20یمن  در روز شنبه 

های عربستان و تمامی تأس سات بزرگ نفتای ایان کشاور در صاورت تاداوم      دادن نفتکش

 حمله عربستان و همپ مانانش به حدید، و سواح  غربی؛

ن روهای تا ت رانداز ارتش یمن و توسط  سعودی نظامی ائتالفشبه ۴۴شدن کشته و زخمی -7

 .1396آبان  17و  16  15در روزهای  های داخلیهای تعز  م دی و جبههجبههدر  ...ّانصارا
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 عربستان*

محمد بن سلمان  وا عهاد   از سوی شل ا موشا بااست ا یمن به ریاطکردن محکوم -1

  و ادعای وی مبنی بر تجه ز تسل حاتی و 1396آبان  16شنبه عربستان سعودی  در روز سه

موشکی شبه نظام ان یمن توسط ایران  و اعالم این امر به مثابه تعارط مساتا م ایاران باه     

 عربستان و اعالم جنگ به این کشور؛  

ملا   در روز  تکرار ادعاهای عربستان عل ه ایران توساط نمایناد، ایان کشاور در ساازمان      -2

ا ارسال نامه به شورای امن ت مبنی بر دست داشاتن ایاران در حملاه      ب1396آبان  18شنبه پن 

توسط ایاران و تأک اد بار حا       2231و  2216های موشکی به فرودگا، ریاط  ناض قلعنامه

 عربستان در پاسخگویی به این اقدام؛

  1396آباان   18شانبه  ادعای عادل ااجب ر  وزیر خارجه عربستان سعودی  در روز پان   -3

هاای  های شورای امن ت دربار، موشاا حمایت ایران از تروریسم و ناض قلعنامهمبنی بر 

 بااست ا توسط این کشور و درخواست از جامعه جهانی برای اعمال تحریم عل ه ایران؛  

  واقع «باقم»های سعودی به یا خودروی حام  غ رنظام ان یمنی در منلاه حمالت جنگند، -4

 تن دیگر؛ 3 کشته شدن یا نفر و زخمی شدن 1396آبان  16ه شنبسهدر استان صعد،  در روز 

ائاتالف باه    ت هاوایی یمنای در حماال  ان شاهروند تن از  50 ب ش از کشته و زخمی شدن -5

 ؛1396آبان  16شنبه در روز سه غرب یمن منلاه هران استان حجه واقع در عربستان بهرهبری 

ان سعودی به صنعا  پایتخت یمان   های ائتالف عربی به رهبری عربستحمالت جنگند، -6

 ؛1396آبان  18شنبه در روز پن 

هاای  بمباران جزیر، اابض ع در غرب ساح  ااخوبه در بندر ااحدیاد،  توساط جنگناد،    -7

نفار از   16و کشته و زخمای شادن    1396آبان  19عربستان سعودی در شامگا، روز جمعه 

 ؛  ماه گ ران یمنی و همنن ن بمباران وزارت دفاع یمن
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  باا بازگشات عبدرباه    1396آباان   20اعالم مخاافت عربستان ساعودی در روز شانبه    -8

هاای یمان و تع ا ن شارا بارای وی      منصور هادی به کشاورش تاا آزادی تماامی اساتان    

عهاد عربساتان و   دیادار واای  درخصوص ایجاد تغ  رات مهم در دواتش  به ظاهر  پاس از  

 ؛1396آبان  17شنبه چهاردر روز  جمهور مستعفی یمن در ریاطرئ س

دیدار محمد بن سلمان با شماری از مسئوالن و رهباران حازب اصاالح یمان رشااخه       -9

( باه منظاور ماذاکر، در    1396آبان  19اخوان اامسلم ن در یمن( در ریاط ردر روز جمعه 

خصوص تحوالت اخ ر و اوضاع کشور یمن: احتماالً حاکی از نگرانی بن سالمان از پایاان   

به رهبری عربستان در خصوص جناگ در ایان    د در یمن و یا تغ  ر ناشه ائتالفناش خو

اامسالم ن و  های وابسته به اخوانکشور؛ با در نظر داشتن مخاافت امارات با فعاا ت جریان

 دغدغه عربستان در خصوص تحرکات امارات در جنوب یمن.

 باه ائاتالف   ( توساط ا و مکلای عدن  اامخ ر ها و بنادر دریاییفرودگا، بازگشایی آغاز -10

  نمایناد، عربساتان در   عبادا  اامعلمای    طبا  اظهاارات   سااعت  2۴ظرف  رهبری ریاط

اامللی و درخواست وی برای اعزام ناظران ب ن 1396آبان  22سازمان مل   در روز دوشنبه 

وی(  به بنادر تحت کنترل ن روهای حوثی و اتخاذ مکان زمی جدید برای ماابله با ربه ادعای

 قاچا  سالح به یمن.

 

 آمریکا*

تکرار مواضع آمریکا عل ه ایران توسط ن کی ه لی  نمایند، این کشور در سازمان ملا     -1

هاای شاورای امن ات توساط       با طرح ادعای ناض قلعنامه1396آبان  16شنبه در روز سه

یمان و  هاای مردمای   ایران با متهم سااختن آن باه ارساال موشاا بارای ارتاش و کم تاه       
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اامللی آمریکا برای مسئول دانستن ایاران و اتخااذ   درخواست از سازمان مل  و شرکای ب ن

 اقدامات الزم در این زم نه؛

  مبنای بار محکوم ات    1396آباان   17چهارشنبه سف د در روز صدور ب ان ه توسط کاو -2

هاا در  ا به حوثیهای ایران ربه ویژ، سپا، پاسداران در  به ادعای دوات آمریکا  کمفعاا ت

ملا  در  های سازمانحمله موشکی به ریاط  به مثابه تهدید امن ت منلاه و تضع ف تالش

از عربساتان  هاا( و تأک اد بار حمایات آمریکاا      راستای مذاکر، برای پایان دادن به درگ ری

 سعودی و دیگر شرکای خود در حوز، خل   فارس؛  

ای جنوب غربای مرکاز فرمانادهی ن اروی       فرماند، بخش آس 2ادعای جفری هریگ ان -3

  در خصوص ایرانای باودن موشاا بااسات ا     1396آبان  19هوایی آمریکا  در روز جمعه 

 های یمن به عربستان؛شل ا شد، از سوی حوثی

شاد، باه   وجود اسناد و مدارک معتبر برای تأی اد ایرانای باودن موشاا شال ا      ادعای -4

ان مل  توسط این کشور  بنا به اظهاارات رکاس   های سازمفرودگا، ریاط و ناض قلعنامه

 ؛1396آبان  20ت لرسون  وزیر امور خارجه آمریکا  در روز شنبه 

آباان   21از عربستان و متحادانش  در روز یکشانبه   سفارت آمریکا در یمن درخواست  -5

این کشور و انجاام  دوستانه به های انسانورود کماجهت محاصر، یمن   برای رفع 1396

 قحلی و رواج ب ماری.  ات امدادرسانی  با توجه به افزایش گرسنگیعمل 

برای ح  س اسی و سریع بحاران  این کشور درخواست مجلس نمایندگان آمریکا از دوات  -6

هاای دواات   آور بارای س اسات  قلعنامه غ راازام: تصویب 1396آبان  23شنبه در روز سه یمن

یندگان آمریکا  درخواسات ایان مجلاس از    توسط مجلس نما بحران یمن در خصوصآمریکا 

رفاع حصار      اازوم پایان دادن به بحران یمن جهتس اسی  یراهکارآمریکا برای اتخاذ  دوات

                                                            
Harrigian L. Jeffrey Lt. Gen. .2 
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های های بشردوستانه و قلع کماهای درگ ر برای ارسال کمااین کشور توسط تمامی طرف

 ..انصارا.ّجنگ عل ه نظامی آمریکا به عربستان در 

 

 انگلیس*

وزیار    بوریس جانسون توسط در پرتاب موشا بااست ا به شهر ریاطوم کردن محک -1

و اعاالم حمایات ایان کشاور از      1396آباان   16 شانبه ساه روز    درامور خارجه انگلا س 

 های امن تی؛پادشاهی سعودی در ماابله با تهدید

درصدی فروش تسل حات  از جمله موشا و بمب  توساط انگلا س باه     500افزایش  -2

م ل اون پوناد    600م ل اارد و   ۴ستان سعودی از زمان آغاز جنگ یمن: فروش با ش از  عرب

 سالح توسط انگل س به عربستان در دو سال ابتدایی جنگ؛

  کاردار حوز، خاورم انه در وزارت اماور خارجاه انگلا س  از    3درخواست اا ستر برت -3

ایی مبنی بار ارساال   های ادعمل  متحد برای تحا   و تفحص در خصوص گزارشسازمان

گونه اقادامات  های یمن و ابراز نگرانی در خصوص تأث ر اینهای بااست ا به حوثیموشا

ها به فرودگا، ریااط  بر امن ت منلاه و تداوم مناقشه و محکوم کردن حمله موشکی حوثی

 «.ای غ رنظامیای عامدانه به منلاهحمله»به مثابه به ادعای وی  

 

 فرانسه*

وزیار    ژان ایو اودریاان های یمن به عربستان توسط کردن حمله موشکی حوثیمحکوم -1

اتهام نااش داشاتن   خصوص در   ادعای وی 1396آبان  16شنبه در روز سه خارجه فرانسه

                                                            
Alistair James Hendrie Burt. 3 
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هاای بااسات ا در   این حمله  هشدار در خصوص خلر تروی  استفاد، از موشاا ایران در 

 ؛تهدیدهااینگونه در صورت مواجهه با ان منلاه و حمایت کام  فرانسه از امن ت عربست

  بار تعاما    1396آباان   17در روز چهارشانبه   جمهور فرانسه تأک د امانوئ  مکرون  رئ س -2

های بااست ا آن ربه دنبال حملاه موشاکی   ای و برنامههای منلاهقاطع با ایران در قبال فعاا ت

مااب  ایران و از این رو افزایش تنش  ای دیگر درها به ریاط(  ممانعت از گشودن جبههحوثی

و همساان  ایاران   عربساتان در قباال  مواضع ثباتی در منلاه و همنن ن تأک د بر تند بودن و بی

 نبودن این رویکرد با نگا، دوات فرانسه؛

  در 1396آبااان  17اظهااارات سااخنگوی وزارت خارجااه فرانسااه  در روز چهارشاانبه  -3

در رابله با اتهاماات اخ ار آمریکاا درباار، ادعاای      گ ری جدی این کشور خصوص موضع

ناض دو قلعنامه شورای امن ت سازمان مل  توسط ایران در حمله موشکی اخ ار ارتاش و   

اامللای  های مردمی یمن به ریاط و درخواست از ایران برای پایبندی به تعهدات ب نکم ته

شورای امن ت  2231و  2216خود  از جمله ممنوع ت انتاال سالح بر اساس قلعنامه های 

 مل  متحد.سازمان

 

 روسیه*

 17در روز چهارشانبه  ای رسمی ب ان هبا صدور وزارت امور خارجه روس ه ابراز نگرانی  -

از   وخامت اوضاع در یمان تحوالت ناگوار و روند   در خصوص سرعت یافتن 1396آبان 

ن غ رنظامی و در نهایت فاجعهافزایش تعداد قربان ام ان رفتن دورنمای صلح و وفا  ملی  

از حملاه موشاکی      باه ویاژ، پاس   زد،آم ز شدن بحران انسانی کنونی در این کشور جنگ

ها و بنادر به دنبال آن  محاصر، کام  تمامی فرودگا،و به فرودگا، ریاط  ...ن روهای انصارا

 .ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودیاین کشور توسط 

 



 9                                                 (                       4بشری)سیاسی و حقوقها در خصوص یمن: ابعاد تحوالت و تحلیل  
 

 

 

 

 

 رژیم صه ون ستی*

هاای ایان   دیپلماتاسرائ   مبنی بر درخواست از تمامی ه رژیموزارت خارجرسمی نامه  -

ابناان   ..ااز جنگ عربستان با حازب سراسر جهان در خصوص حمایت و پشت بانی در رژیم 

از جملاه    در مساائ  مختلاف   ...ّاافزایش فشارها عل ه ایاران و حازب  و  ی یمنهاو حوثی

 .های بااست اساخت موشا

 

 بشری بحران  انسانی و حقوقابعاد*

درباار، بمبااران     1396آباان   16شانبه  در روز ساه   ابراز نگرانی سازمان بهداشت جهانی -1

بارای   از ائتالف سعودیبا مضمون درخواست  ایصدور ب ان هو صنعا توسط ائتالف سعودی 

و ساایر   پایان دادن به محاصار، یمان و صادور مجاوز بارای ورود ماواد غاذایی  ساوخت        

م ل ون نفار از ماردم یمان در     7دوستانه به این کشور با توجه به قرار داشتن های انسانکما

  اتماام داروهاای الزم   کمباود شادید دارو  خلر مواجهه با گرسنگی و قحلی و ب ماری وباا:  

از هفته آیند،  کاهش شدید م زان ذخاایر واکسان    درمان سرطان  دیابت و نارسایی کل هبرای 

تغذیاه و گرسانگی باه ویاژ،  باه عناوان       ان موجودی تنها برای یا ما،(  گسترش ساوء رم ز

سال  بروز قحلی با توجه به کاهش مواد غذایی ذخ ار، شاد، در    5تهدیدی برای کودکان زیر

م ل اونی یمان(  افازایش بهاای      7هفتاه بارای جمع ات     6انبارها رم زان موجودی تنها برای 

 درصد؛ 133و بهای آب رذخ ر، شد، در تانکر( تا  درصد در شهر صنعا 60سوخت تا 

  مبنی بار اباتالء   1396آبان  16شنبه انتشار گزارش سازمان بهداشت جهانی در روز سه -2

تن از مردم یمن باه ب مااری وباا و رسا دن شامار قربان اان ایان         702هزار و  908ب ش از

 تا کنون؛   آوری  سال جاری م الدی 27نفر  از  19۴هزار و  2ب ماری به 
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جهانی از ائتالف عربی به رهباری عربساتان     اامللی صل ب سروکم ته ب ندرخواست  -3

هاای  بارای ورود کماا   یمان مرزهاای     جهت گشاودن 1396آبان  17در روز چهارشنبه 

و ب ماران مبتال باه  ب مار دیابتی  5000سرنوشت ابراز نگرانی این نهاد در خصوص   انسانی

؛ ابراز نگرانای  مرزهای یمنیی از دارو هایمحمواهانعت ائتالف از ورود وبا  با توجه به مم

باودن  به دا ا  بساته  در خصوص وضع ت ناگوار ب ماران یمنی  سازمان پزشکان بدون مرز 

؛ هشادار  ج باوتی باه صانعا    هاای پروازبا اغو توسط ائتالف عربی این کشور حریم هوایی 

و اباراز   هاای یمان  گاذرگا،  شادن   در خصوص بستهمل   دب رک  سازمان۴آنتون و گوترش

بودن حریم هوایی این   در خصوص بستهمل فرحان ح   سخنگوی دب رک  سازماننگرانی 

 به آن؛ اامللیی ب نهاهواپ ماکشور و عدم امکان ورود 

اقادام عربساتان ساعودی و    در خصاوص    مدیر اجرایی یون سف  5آنتونی ا اهشدار  -4

تر شدن شارایط انساانی در   و بحرانیهای یمن بنادر و فرودگا،تمامی تن در بسمتحدان آن 

هاا و  گنا، به دا   درگ ریو خاطرنشان کردن قربانی شدن کودکان بی اقدام این کشوربا این

ملا  متحاد در   معاون دب رک  سازمان  6مارک اوکاکو درخواست  های بزرگساالنخشونت

بارای  الزم زم ناه  آوردن جهت فاراهم درگ ر در یمن  هایطرف تمامیاز   امور بشردوستانه

 این کشور؛دوستانه به مردم های انسانارسال کما

جنایات  »به فرودگا، ریاط باه مثاباه   « قاعد،بی»اعالم احتمال برشمردن حمله موشکی  -5

بشار    مدیر اجرایی بخش خاورم انه سازمان دیدبان حااو  7توسط سارا ا ا ویتسون« جنگی

( و در ع ن حال رد توج ه عربساتان در خصاوص اعماال    1396آبان  16شنبه سهردر روز 

های ضروری به این کشور بارای پاساخگویی   های ب شتر بر سر را، ارسال کمامحدودیت

 به این حمله؛

                                                            
António Manuel de Oliveira Guterres. 4 

 Anthony Lake .5 

Mark Lokak .6 

Sarah Leah Whitson .7 
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در روز   ملا  متحاد  سخنگوی دب رکا  ساازمان    8استفان دوجاریاابراز نگرانی شدید  -6

باه رهباری   های یمن به دست ائاتالف  انسداد کام  گذرگا، تداوم از  1396آبان  19جمعه 

 ن؛های اخ ر جهادر معرط بزرگترین قحلی دههگرفتن این کشور عربستان و قرار

         باارای1396آبااان  21در روز یکشاانبه   ملاا  و اتحادیااه اروپااا سااازماندرخواساات  -7

با توجه باه  یمن  در حرانی بها به مناط  امکان دسترسی گسترد، و ارسال کماآمدن فراهم

 این کشور.قحلی و گرسنگی در گسترش 

 

 غربی و عربیهای کارشناسان و مؤسساتب( محورهایی از تحلیل

 9به عربستان ...علل حمله موشکی انصارا*

ای از مناقشات ایران و عربستان در حمله موشکی انصارا... به عربستان نه به مثابه نشانه -1

 های ساختار س اسی داخلی یمن؛ای( بلکه نمایانگر پویاییی منلاههامنلاه رپویایی

استفاد، انصارا... از برنامه موشکی به مثابه بهترین راهکار برای پاسخگویی به حماالت   -2

هایی از شمال یمن در دو هوایی ائتالف عربی به رهبری عربستان و نابودی و ویرانی بخش

نفار کاه از    38خ ر عربستان به صعد، و کشته شادن  سال و ن م گذشته: پاسخ به حمالت ا

 تن کودک بودند؛ 8ها م ان آن

زنای در ماذاکرات   . از حمله موشکی به مثاباه بهتارین ابازار چاناه    برداری انصارا..ّبهر، -3

 احتماای آتی؛

                                                            
 Stephane Dujarric. 8 

-africa/huthi-north-east-//www.crisisgroup.org/middlehttps:International Crisis Group: . 9

missile-saudi-purge-and-lebanese-resignation-shake-middle-east 
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های پشت پارد،  ها: تالشگروهی حوثی. نمایانگر تحوالت درونحمله موشکی انصارا..ّ -4

ری مجدد مذاکرات جهات اتماام جناگ و اساتفاد، شااخه تنادروهای نظاامی        برای برگزا

 . از این امر برای ممانعت به عم  آوردن از این روند.انصارا..ّ

 

 هاانصارا.ّ..: مزایا و محدودیت های مقابله عربستان با حمالت موشکیراه*

ول: کااهش  عما  آوردن از تکارار ایان تحا    مؤثرترین و بهترین را، بارای ممانعات باه    -1

حمالت هوایی ن روهای ائتالف به رهبری عربستان  به ویژ، حمله به غ رنظام ان و سرعت 

پاذیر  ها و ماامات تعام بخش دن به روند اح اء مذاکرات از طری  برقراری ارتباا با بخش

ن روهای ائتالف تاکنون دق ااً عکس این  به اعتااد کارشناسان معتاد به این تحل   ها: حوثی

 اند؛راهکار عم  کرد،

تر کردن محاصر، یمن در راستای ماابله با حمله موشکی خلای راهبردی عربستان در تنگ -2

که  قاچا  تسل حات به یمن از طری  این نخستو ادعای ورود تسل حات ایران به این کشور: 

ریا  بناادر   پاذیرد  بلکاه باه احتماال زیااد از ط     های اصلی صورت نمیها  بنادر و گذرگا،را،

هاای زم نای باا عباور از     تر واقع در دریای سرو و سواح  دریای عرب و یا گاذرگا، کوچا

کار تنهاا شارایط را  با ش از    که  ائتالف سعودی با این را،این دومشود؛ کشور عمان انجام می

. پ ش  برای خود دشوار و دسترسی ن روهای خود به مناط  تحت کنتارل دواات علای عبادا..ّ    

انساانی و    کاار بار وخامات وضاع ت    کاه  ایان را،  این سومناپذیر کرد، است و را امکانصااح 

 اامللی  به شدت افزود، است؛های ب نبشری یمن و از این رو واکنشحاو 

هوایی عربستان و  های نظامی باق ماند، در یمن برای تداوم حمالتمحدود بودن گزینه -3

هاای دواتای و مناازل    های غ رنظامی  ساختمانزیرساختاز این رو مورد حمله قرار دادن 

مسکونی رهبران اتحاد حوثی/صاااح همناون گذشاته: باه دنباال داشاتن عاواقبی چاون          
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اامللی به دا   باال رفتن تلفات غ رنظام ان و افزایش م زان های شدید جامعه ب نمحکوم ت

 انزجار از عربستان در شمال یمن؛

هایی از شمال یمان:  توسط ائتالف عربستان برای تسخ ر بخش افزایش ن روهای زم نی -4

دید، در یمن  عدم تمایا   رویارویی با معضالتی چون  فادان ن روی زم نی کافی و آموزش

کردن ن روهای نظامی خود در یمن  مبهم بودن م زان توانایی امارات در عربستان برای پ اد،

هاا  ن کشور و باالتر بودن م زان مااومت حوثیاستفاد، از ن روهای زم نی خود در جنوب ای

 در تداوم جنگ به دا   برخورداری از امت از مبارز، از قلمرو خود؛

آمریکا در صحنه جنگ برای تصرف حدید، و سایر مناط : گس   پ کارجویان ب شتر  تداوم -5

شدن  از شمال یمن به سوی خلوا مادم  افزایش م زان تلفات در هر دو سوی جنگ  کش د،

های جناگ بارای   تر شدن جنگ و افزایش هزینهمناقشات به مناط  مرتفع و از این رو طوالنی

 های درگ ر.تمامی طرف

 

 پیامدهای حمله موشکی انصارا... به عربستان و واکنش ریاض به این حمله*

ها م ان ایران و عربستان و احتمال وقوع جنگ م ان دو کشاور و  افزایش چشمگ ر تنش -1

 ورد مخاطر، واقع شدن امن ت منلاه خاورم انه؛م

ای بارای  مادماه و  رهباری آمریکاا   به در مااب  ایران ایجدید منلاهاتحاد  گ ریشک  -2

تحات حمایات   ی شا عی  هاهای ن روکردن بالدیگر در منلاه با هدف کوتا،  یجنگوقوع 

 ؛ایران در یمن  ابنان و عرا 

 زد،در کشاورهای آشاوب  هاای تروریساتی   گارو،  ومحلی  نظامیشبه تاویت ن روهای -3

 منلاه خاورم انه؛
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از م ان رفتن دورنمای صلح   وخامت اوضاع در یمنتحوالت ناگوار و روند سرعت یافتن  -4

آم ز شدن بحران انسانی کنونی افزایش تعداد قربان ان غ رنظامی و در نهایت فاجعهو وفا  ملی  

 ؛زد،در این کشور جنگ

 در باتال  جنگ یمن آن برای عربستان  فرو رفتن این کشور یم ل اردگ و هزینه م جناوتد -5

محماد بان سالمان      هاای بلندپروازیهای جنگ به همرا، آن در تأم ن هزینهاقتصاد و ناتوانی 

 ؛ایدهی دوبار، به جامعه عربستان و مح ط منلاهبرای شک   وا عهد عربستان سعودی

توساط کشاورهای درگ ار:    ای عرصه برای کسب برتری منلاه ترینیمن به ح اتیتبدی   -6

توسط عربستان به هر بهایی رهراس عربستان از تثب ت نفوذ ایران در عرا  و یمن ممانعت از 

 حضور ایران در شمال و جنوب این کشور و به مثابه عاملی برای تحریا ش ع ان منلاه(؛

رهباری آمریکاا در   نظاام  در موجاود  ی هاا شاکاف از ایاران  گ ری بهر،رادعای( تداوم  -7

 در منلاه؛  نفوذ خود گسترش هزینه و پرحاص  برای راهبردی کم  به مثابه خاورم انه

ای آن باا  متحادان منلااه  و  ایان کشاور   در عربستان و مواجه کاردن  ثباتی داخلیبروز بی -8

شدن تنگه هرماز  : وقوع جنگ و احتمال بسته انه در سراسر خاورمب نی پ ش مناقشات غ رقاب 

 رتبعات امن تی و اقتصادی(؛

به منظور تحت فشار  اخت و تاز و تهدیدهای خود عل ه ایرانشدت بخش دن عربستان به ت -9

هاای  ح  پایان جنگ یمن و به رسم ت شاناختن پ اروزی  قرار دادن این کشور در پذیرش را،

نان و به رسام ت شاناختن   عربستان در این جنگ  در قبال صدور اجاز، برای ح  بحران در اب

 ؛های حزب ا  در سوریهپ روزی

پاس از حملاه   باه یکادیگر   صاااح   ر شدن ن روهاای حاوثی و علای عبادا..ّ.    تنزدیا -10

 ها در چند ما، اخ ر.جویانه ریاط  با توجه به بروز اختالفات م ان آنتالفی
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 آمریکا، عربستان و ایران در جنگ یمن*

  یمان  باجنگ راز جمله   این کشور اخ راقدامات  تمامیتان دروا عهد عربسبارز  ناش  -1

اقتصاادی و   انزوای قلر  اصالحات اقتصادی  اجاز، راننادگی باه زناان  مباارز، باا فسااد      

( و نگرانای برخای از   بازداشت تعدادی از شاهزادگان و ام ران و ماامات ارشد ایان کشاور  

آمریکا باه عربساتان و مواجاه شادن باا      ماامات آمریکایی از نزدیکی ب ش از انداز، دوات 

به پناهگاهی بارای جاذب    شدن یمنتبدی    به ویژ، در صورتعواقب اقدامات این کشور

   ؛ها به دا   فروپاشی اوضاع آنتروریست

 هاای موشاا رادعاای( سااخت   یمان:  در های آمریکا  در راستای ماابله با ایران چااش -2

باه منظاور حملاه باه       حاوثی ن روهاای  بارای  ، توسط سپاهای انفجاری ضدکشتی و قای 

هاای آمریکاا و تاالش    ها و قاای    مورد تهدید قرار دادن کشتیهای سعودی و اماراتیقای 

 ؛اامندببرای کنترل تنگه راهبردی باب

های رادعایی( انتاال ساالح از  راهبرد آمریکا در قبال ایران در جنگ یمن: قلع کام  را، -3

ن روهای دریایی و هوایی آمریکا و متحادان آن در منلااه و ماابلاه باا     ایران به یمن توسط 

 ههمساای ایران و یمن در قبال کشورهای  ضدکشتی و بااست ا یموشکرادعایی( تهدیدات 

و از این رو تغ  ر توازن قدرت در راستای منافع آمریکاا   های راهبردی سواح  یمنو آبرا،

 ای این کشور؛و شرکای منلاه

رینی آمریکا در جناگ یمان باا فاراهم آوردن تسال حات و مهماات الزم بارای        آفناش -4

عربستان و ارائه اطالعات به این کشور جهت بهبود عملکرد حمالت ن روی هاوایی آن باه   

 نااا هدف در یمن؛

سناریوهای پاسخگویی ایران به حمله احتماای نظامی آمریکا به این کشاور در واکانش    -5

 ا به عربستان:  هبه حمله موشکی حوثی
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حمله به ایران از کشورهای منلاه: احتمال پاسخگویی مستا م ایران باه آن کشاور      الف(

 ای؛احتمال استفاد، از نایبان منلاه

حمله به ایران از ناوهای جنگی آمریکا در منلاه: کاهش احتمال پاساخگویی مساتا م    ب(

 ای؛  تمال استفاد، از نایبان منلاهایران با توجه به گستردگی تسلط آمریکا بر منلاه   اح

بارداری  هر گونه حمله به ایران از سوی کشورهای منلاه و یاا ناوهاای آمریکاا: بهار،     ج(

های غ رمستا م و نامتاارن از طریا  نایباان و شارکای خاود بارای      حتمی ایران از تاکت ا

 هدف قرار دادن ن روهای آمریکا در عرا   سوریه و افغانستان.

 

 10هافاوت مقامات ایران در قبال رابطه با حوثینگرش مت*

ها به مثابه یا متحد طب عی قدیمی و از نگرش حاکم م ان نهادهای نظامی و امن تی: حوثی -1

 این رو ازوم حمایت از این گرو، در برابر عربستان با هدف حفظ توازن قدرت در منلاه؛

ها تنهاا باه منظاور حفاظ مناافع      جمهوری و دوات ایران: ارتباا با حوثینگرش رئ س -2

ها به محض مغایرت یافتن اقدامات این گرو، با منافع راهبردی ایران و دوری گزیدن از آن

ملی و راهبردی ایران رتوق ف دو روز، روزنامه ک هان نمایانگر م زان اهم ت ایان موضاوع   

اقادامات   در باالترین سلوح نظام و ندادن مستمسا به دسات رقباای ایاران بارای اتخااذ     

 جویانه(.تالفی

 

                                                            
-africa/huthi-north-east-International Crisis Group: https://www.crisisgroup.org/middle. 01

missile-saudi-purge-and-lebanese-resignation-shake-middle-east 


